INSTALACJE

P O M PY

C I E P Ł A

powietrze/woda

PCWU 2,5 kW

6

Dolne źródło ciepła: powietrze; Górne źródło ciepła: woda użytkowa; Zakres mocy cieplnej dla typoszeregu: 2,5 kW; Pobór mocy elektrycznej: 0,67 kW;
COP dla temp. 7/35°C: 3,8; Typ sprężarki: rotacyjna;
Sterowanie-funkcje: ustalanie priorytetów pracy
różnych urządzeń grzewczych w kotłowni CWU, tak
aby koszt współdziałania systemu był jak najniższy;
programy czasowe; sterowanie cyrkulacją, pompą
kotła stałopalnego, kotłem automatycznym, dwiema grzałkami; intuicyjny i jednocześnie najbardziej
rozbudowany sterownik na rynku pomp ciepła CWU
w Polsce; możliwość kontroli i analizy statystyk pracy w EKONTROL.pl (potrzebny osobny moduł LAN);
wgląd w dokładnie opomiarowany układ termodynamiczny urządzenia; Cechy szczególne: możliwość
pracy jako jedyne źródło ogrzewania wody użytkowej
w sezonie pozagrzewczym; praca całoroczna na powietrzu wentylacyjnym o strumieniu przekraczającym
350 m³/h; kompletność systemu – m.in. pompa obiegowa, stopki amortyzujące, wszystkie czujniki temperatur w zestawie; kompletny osprzęt przyłączeniowy
dostępny w ofercie (m.in. kanały, przepustnice, kierownice powietrza i konstrukcje naścienne); Gwarancja: 3 lata. Cena netto katalogowa: 4170 zł

PCWB 6,8–22,0 kW
Pompa ciepła wody basenowej

www.eksper tbudowlany.pl

R

zewnętrznych o powierzchni lustra wody od 10 do
90 m2, przeznaczona jest do podniesienia temperatury wody basenowej i wydłużenia sezonu kąpielowego, wymiennik oddający ciepło wodzie basenowej
jest celowo wykonany z tytanu aby wykluczyć wpływ
środków dezynfekujących wodę basenową na żywotność urządzenia; Gwarancja: 2 lata. Cena netto katalogowa: od 5350 do 11 650 zł

Dolne źródło ciepła: powietrze; Górne źródło ciepła: woda basenowa; Zakres mocy cieplnej dla
typoszeregu: 6,8–22,0 kW; Pobór mocy elektrycznej: 1,1–3,6 kW; COP dla temp. 24/26°C: 6,18; Typ
sprężarki: rotacyjne i spiralne w zależności od mocy
grzewczej; Sterowanie-funkcje: oprócz automatyki utrzymującej żądaną temperaturę w basenie,
umożliwia sterowanie pompą ﬁltracyjną, gdy woda
basenowa wymaga ogrzewania; Cechy szczególne:
przystosowana do ogrzewania sezonowych basenów
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